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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE ORLEANS 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  Nº 02/2011 

 
 O MUNICÍPIO DE ORLEANS, através da Comissão de Concurso Público, nomeada pelo Decreto no 
3.114, de 18/01/2010, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece o art. 37, inciso 
II da Constituição Federal, art. 21 da Constituição do Estado de Santa Catarina, torna público que estarão 
abertas as inscrições para realização do Concurso Público para o Quadro Permanente do Município de 
Orleans/SC previsto na Lei Complementar Municipal no 1.957, de 09/05/2006, Lei Complementar Municipal nº 
2.155/2007, de 18/12/2007 alterada pela Lei nº 2.198, de 10/06/2008, Lei Complementar Municipal nº 2.348, de 
21/12/2010 alterada pela Lei Complementar Municipal nº 2.393, de 12/06/2011, Lei Complementar nº 2.396, de 
09/08/2011 e de acordo com a Lei Complementar nº 1.929/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e 
conforme  as normas estabelecidas neste Edital.  
 
1. DOS CARGOS E  VAGAS  
 
1.1 O candidato concorrerá a uma das vagas previstas neste Edital e para as vagas a serem criadas e que 
vagarem futuramente durante a validade deste Concurso Público, oferecidas para apenas um dos 
cargos/funções vagos, desde que seja idêntica daquela em que se inscreveu para o concurso, sendo 
contratados pelo regime estatutário e estão relacionados nos quadros a seguir: 
 
NÍVEL SUPERIOR 
 
Vagas Cargo – Especialidade Carga 

Horária 
semanal 

Habilitações/ 
Escolaridade 

Tipo de 
Prova 

R$ 
Remuneração 

02 Assistente Social da Saúde da 
Família 

40 H Nível superior em Serviço 
Social e registro no CRESS 

Objetiva 2.628,30 

07 Enfermeiro da Saúde da 
Família 

40 H Nível superior em 
Enfermagem e registro no 
COREN 

Objetiva 2.843,10 

03 Farmacêutico da Saúde da 
Família 

40 H Nível superior em Farmácia 
e registro no CRF 

Objetiva 2.628,30 

01 Fiscal da Saúde 40 H Ensino superior completo, 
em nível de bacharelado, 
nos cursos de Medicina, 
Medicina Veterinária, 
Farmácia-Bioquímica, 
Ciências Biológicas, 
Enfermagem, Fisioterapia, 
Odontologia, Psicologia, 
Nutrição, Engenharia Física, 
Administração e Direito 

Objetiva 1.708,38 

02 Fisioterapeuta da Saúde da 
Família 

40 H Nível superior em 
Fisioterapia e registro no 
conselho de classe 

Objetiva 2.628,30 

01 Médico - Ortopedista 20 H Nível superior em Medicina 
com registro no CRM e 
Certificado de Residência 
Médica em Ortopedia ou 
Certificado de Especialista 

Objetiva 4.270,98 

01 Médico - Dermatologista 20 H Nível superior em Medicina 
com registro no CRM e 

Objetiva 4.270,98 
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Certificado de Residência 
Médica em Dermatologia ou 
Certificado de Especialista. 

01 Médico – Pediatra 20 H Nível superior em Medicina 
com registro no CRM e 
Certificado de Residência 
Médica em Pediatria ou 
Certificado de Especialista. 

Objetiva 4.270,98 

01 Médico -Ginecologista/Obstetra 20 H Nível superior em Medicina 
com registro no CRM e 
Certificado de Residência 
Médica em Ginecologia e/ou 
Obstetrícia ou Certificado de 
Especialista. 

Objetiva 4.270,98 

01 Médico - Psiquiatra 20 H Diploma de Medicina com 
Certificado de Residência 
Médica em Psiquiatria ou 
Certificado de Especialista 
da Associação Brasileira de 
Psiquiatria. 

Objetiva 4.270,98 

01 Médico – Cardiologista 20 H Nível superior em Medicina 
com registro no CRM e 
Certificado de Residência 
Médica em Cardiologia ou 
Certificado de Especialista. 

Objetiva 4.270,98 

01 Médico - Otorrino 20 H Nível superior em Medicina 
com registro no CRM e 
Certificado de Residência 
Médica em 
Otorrinolaringologia ou 
Certificado de Especialista. 

Objetiva 4.270,98 

01 Médico – Geriatra 20 H Nível superior em Medicina 
com registro no CRM e 
Certificado de Residência 
Médica em Geriatria ou 
Certificado de Especialista. 

Objetiva 4.270,98 

01 Médico – Oftalmo 20 H Nível superior em Medicina 
com registro no CRM e 
Certificado de Residência 
Médica em Oftalmologia ou 
Certificado de Especialista. 

Objetiva 4.270,98 

08 Médico da Saúde da Família 40 H Nível superior em Medicina e 
registro no CRM 

Objetiva 8.541,97 

01 Médico Psiquiatra da Saúde da 
Família 

40 H Diploma de Medicina com 
Certificado de Residência 
Médica em Psiquiatria ou 
Certificado de Especialista 
da Associação Brasileira de 
Psiquiatria. 

Objetiva 8.541,97 

01 Médico Veterinário da Saúde 
da Família  

40 H Nível superior em Medicina 
Veterinária e registro 
profissional. 

Objetiva 2.628,30 

08 Odontólogo da Saúde da 
Família 

40 H Nível superior em 
Odontologia e registro no 
CRO 

Objetiva 3.790,81 

02 Psicólogo da Saúde da Família 40 H Nível superior em Psicologia 
e registro no CRP 

Objetiva 2.628,30 
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01 Terapeuta Ocupacional da 
Saúde da Família 

40 H Nível superior em Terapia 
Ocupacional e registro no 
CREFITO 

Objetiva 2.628,30 

01 Fisioterapeuta do NASF 40 H Nível superior, formação em 
Fisioterapia e inscrição no 
CREFITO 

Objetiva 2.628,30 

01 Psicólogo do NASF 40 H Nível superior, formação em 
Psicologia e inscrição no 
CRP 

Objetiva 2.628,30 

01 Nutricionista do NASF 40 H Nível superior, formação em 
Nutrição e inscrição no CRN 

Objetiva 2.234,04 

01 Professor de Educação Física  
do NASF 

40 H Licenciatura em Educação 
Física e registro no órgão de 
classe competente 

Objetiva 1.330,76 

 
NÍVEL MÉDIO 
 
Vagas Cargo (Área de atuação) Carga 

Horária 
semanal 

Habilitações/ 
Escolaridade 

Tipo de 
Prova 

R$ 
Remuneração 

01 Assistente em Controle a 
Avaliação da Saúde da Família 
e Informática 

40 H Segundo Grau Completo, 
Conhecimento Técnico na 
área e em Informática 

Objetiva 1.263,60 

01 Assistente em TFD e 
Agendamento da Saúde da 
Família 

40 H Segundo Grau Completo Objetiva 1.263,60 

06 Recepcionista da Saúde da 
Família 

40 H Segundo Grau Completo Objetiva 893,61 

21 Técnico em Enfermagem da 
Saúde da Família 

40 H Curso Técnico em 
Enfermagem e registro no 
COREN 

Objetiva 947,71 

08 Auxiliar de Consultório 
Dentário  - ACD 

40 H Ensino Médio e Curso  de 
Qualificação Profissional 
em A.S.B  - Assistente de 
Saúde Bucal. 

Objetiva 947,71 

 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
Vagas Cargo (Área de atuação) Carga 

Horária 
semanal 

Habilitações/ 
Escolaridade 

Tipo de 
Prova 

R$ 
Remuneração 

23 Agente Comunitária de Saúde 
da Família 

40 H Ensino Fundamental Objetiva 580,21 

05 Agente de Apoio e Zeladoria 
da Saúde da Família 

40 H Ensino Fundamental Objetiva 580,21 

01 Telefonista da Saúde da 
Família 

40 H Ensino Fundamental Objetiva 893,61 

 
1.2. As atribuições dos cargos estão relacionadas nas Leis Complementares Municipais no 1.957/2006, 
2.155/2007 alterada pela Lei nº 2.198/2008 e 2.348/2010 alterada pela Lei Complementar Municipal nº 
2.393/2011, Lei Complementar nº 2.396, de 09/08/2011, as quais encontram-se disponíveis no site 
www.orleans.sc.gov.br.  
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1.3. As abreviaturas “SF” e “NASF” previstas no quadro de cargos significam respectivamente os Programas 
Federais “Saúde da Família” e “Núcleo de Apoio à Saúde da Família”. 
 
1.4. Os candidatos ao cargo de Agente Comunitária de Saúde deverá residir na área da comunidade em que 
pretende atuar, desde a data da publicação do presente Edital de Concurso, em conformidade com a Lei nº 
11.350, de 05 de outubro de 2006. 
 
1.5. As vagas, unidades e áreas da comunidade em que deverão residir os candidatos ao cargo de Agente 
Comunitária de Saúde constam no Anexo I. 
 
 
2. DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
2.1. São reservados às pessoas portadoras de deficiência (art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal de 1998, 
c/c art. 37, do Decreto nº 3.298/1999) 5% (cinco por cento) das vagas cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadoras. 
2.2. Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela enquadrada nas categorias previstas no art. 4º, do 
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, da Presidência da República. 
2.3. O candidato portador da deficiência deverá comprová-la através de laudo médico que indique a espécie e o 
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.  
2.4. O candidato que não apresentar o laudo médico no momento da inscrição e/ou não se submeter à avaliação 
ou não se enquadrar como deficiente será considerado como não portador de deficiência, passando para a 
listagem geral dos candidatos, sem direito à reserva de vaga. 
2.5. O candidato portador de deficiência indicará essa condição no requerimento de inscrição e anexará ao 
mesmo o original do laudo médico e assinará declaração de que a deficiência é compatível com o exercício das 
atribuições do cargo e que conhece o teor da Instrução Normativa nº 7/1996, do TST, cujas disposições estarão 
à disposição dos candidatos, no ato da inscrição. 
2.6. O candidato portador de deficiência participará da seleção em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização das provas, 
devendo solicitar, por escrito, no momento da inscrição, as providências que entender necessárias para 
atendimento especial na realização dos testes. 
2.7. No momento da inscrição, o candidato terá à disposição a lista de atribuições do cargo e poderá obter mais 
informações sobre as condições para o seu exercício, junto ao responsável pelo Departamento de Gestão de 
Pessoas. 
2.8. Se aprovado no Concurso Público, o candidato portador de deficiência submeter-se-á à perícia médica 
promovida por equipe multiprofissional designada pela Administração, que terá decisão terminativa sobre a sua 
qualificação como portador de necessidades especiais ou não e, sobre o grau de deficiência, que determinará 
estar ou não, o candidato, capacitado para o exercício do cargo.  
 
 
3. DAS  INSCRIÇÕES 
 
3.1. As inscrições serão realizadas no período de 11 de agosto de 2011 a 09 de setembro de 2011, das 08h às 
11h30min e das 13h30min às 17h, no Departamento de Gestão de Pessoas, localizado na Rua XV de 
Novembro, 282, centro, Orleans, SC, Prefeitura Municipal, com o preenchimento do Requerimento de Inscrição. 
3.2. O Requerimento de Inscrição não será aceito sem que esteja corretamente preenchido ou apresente 
qualquer rasura ou emenda. 
3.3. A adulteração de qualquer elemento constante de documento pessoal em relação ao original ou a falsidade 
de qualquer declaração ou documento apresentado, verificada a qualquer tempo, eliminará o candidato do 
Concurso Público. 
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3.4. Após a data e horário fixado como termo final do prazo para recebimento de inscrição, não mais serão 
admitidas quaisquer outras inscrições, sob qualquer condição ou pretexto. 
3.5. O candidato é o único responsável pelo correto preenchimento do Requerimento de Inscrição e pelo 
acompanhamento de seu processo, independente de avisos, salvo publicações previstas neste Edital. 
3.6. Será permitida a inscrição por procurador, com procuração particular com poderes específicos e firma 
reconhecida, acompanhado de cópia autenticada do documento de identidade do candidato e do procurador.  
3.6.1. Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, que ficará retida. 
3.6.2. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu 
procurador no formulário de inscrição, arcando com as conseqüências de eventuais erros no preenchimento 
daquele documento. 
3.7. Efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de identificação e cargo do candidato inscrito. 
3.7.1 O candidato poderá fazer nova inscrição tornando-se sem efeito a anterior, sem direito à devolução da taxa 
de inscrição. 
3.8. Para realizar sua inscrição, o candidato deverá apresentar cópia da cédula de identidade e CPF e informar 
no Requerimento de Inscrição o Nome do Candidato, número de seu CPF, Identidade, ou Carteira expedida pelo 
Órgão fiscalizador da profissão no qual se acha inscrito, ou Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS, o respectivo Cargo e apresentar 01 (uma) fotografia de tamanho 3x4 
centímetros. 
3.9. O candidato inscrito como portador de deficiência deverá mencionar a sua condição no Requerimento de 
Inscrição e encaminhar pessoalmente ou por procurador, no período das inscrições: 
3.9.1 Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência; 
3.9.2 Solicitação de prova especial se for o caso. 
3.10. O candidato poderá acessar o site www.orleans.sc.gov.br, onde terá acesso ao Edital e seus Anexos, ao 
modelo da ficha de inscrição que poderá ser impressa pelo candidato e levada preenchida para o local das 
inscrições, bem como aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição ou na publicação no mural da 
Prefeitura Municipal de Orleans. 
3.11. A inscrição no Concurso Público implicará, desde logo, no conhecimento e aceitação pelo candidato das 
condições estabelecidas neste Edital. 
3.12. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos para o preenchimento 
do cargo e respectiva área de atuação. 
 

 
4. DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
4.1 Os valores referem-se a escolaridade exigida em cada cargo 

 
Cargos de Nível Fundamental (1º Grau) R$ 50,00 
Cargos de Nível Médio (2º Grau) R$ 80,00 
Cargos de Nível Superior R$ 120,00 
 
 
4.2 O pagamento da Taxa de Inscrição deverá ser feito através de depósito bancário no Banco: 

BANCO DO BRASIL 
Agência: 955/5 

Conta Corrente: 434-0 
 

 
 
5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
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5.1 Julgados os pedidos de inscrição com o exame da documentação apresentada e satisfeitas as exigências 
será divulgada listagem geral das inscrições deferidas e indeferidas, no site www.orleans.sc.gov.br,  e no mural 
de publicações da Prefeitura, abrindo-se prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, para insurgência em relação às 
homologações ou indeferimentos. 
 
5.2 A homologação das inscrições será divulgada em 19 de setembro de 2011, por meio de Edital publicado no 
site www.orleans.sc.gov.br , mural de publicações da Prefeitura e  jornal de circulação local. 
 
 
6. DAS PROVAS 
 
6.1. As provas serão escritas objetivas, de caráter eliminatório/classificatório, de múltipla escolha, compatíveis 
com o nível de escolaridade e as atribuições dos cargos, que avaliará a aptidão funcional dos candidatos para o 
desempenho das funções a serem executadas no exercício do cargo. 
6.2 Somente será considerado classificado na prova o candidato que obtiver Nota Final igual ou superior a 05 
(cinco) pontos. 
6.3 A classificação será realizada por cargo, em ordem decrescente da Nota Final. 
6.4. A prova objetiva será do tipo múltipla escolha, com 25 (vinte e cinco) questões e 05 (cinco) alternativas de 
resposta, cada questão de “a” a “e”, sendo que apenas uma alternativa apresentará a resposta ao 
questionamento, ou seja, apenas uma alternativa deverá ser assinalada, e abrangerá os seguintes assuntos: 
6.4.1. 05 (cinco) questões de língua portuguesa; 
6.4.3 05 (cinco) questões de conhecimentos gerais; 
6.4.4 15 (quinze) questões de conhecimentos específicos nas respectivas áreas de atuação dos cargos. 
6.5 A nota final da prova, na escala de zero a dez, será determinada de acordo com o número de acertos por 
questão, sendo que cada acerto valerá 0,4 (zero vírgula quatro) pontos. 
6.6 O candidato que tiver 12 (doze) acertos terá sua nota arredondada para 05 (cinco) pontos. 
 
 
7. DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 
 
7.1 A prova escrita será realizada no dia 25 de setembro de 2011, das 09h às 12h, para todos os cargos, na 
EEB. Toneza Cascaes, localizada na Rua Luiz Pizzolatti Sobrinho, 222, Bairro Santista, em Orleans, SC, sendo 
que o candidato deverá comparecer munido da ficha de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou 
preta, sendo obrigatória à apresentação de documento oficial de identidade com fotografia. 
7.2 A prova escrita objetiva terá duração de 3 (três) horas, com início às 09h e término às 12h. 
7.3 O candidato deverá chegar ao local da prova com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência. 
7.4 As 9h os portões serão fechados e não será permitida a entrada de nenhum candidato após este horário. 
7.5 Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas no Concurso 
Público, nas dependências do local de aplicação da prova. 
7.6 O candidato que chegar após o horário estipulado no item acima ficará automaticamente excluído do 
certame. 
7.7 O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento original de identidade, sempre 
oficial e com fotografia, comprovante de inscrição e de canetas esferográficas de tinta azul ou preta (não serão 
fornecidas canetas no local). 
7.8. É vedada toda e qualquer tipo de consulta a materiais sejam livros, revistas, impressos, código, etc. O 
candidato não poderá levar para o local de realização da prova qualquer aparelho eletrônico. O porte e/ou uso 
de bip, telefone celular, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, note book, calculadora, 
palmtop, relógio digital com receptor, entre outros e qualquer material de consulta, incorrerá na exclusão do 
candidato do Concurso/Processo, podendo a organização do certame vetar o ingresso do candidato com outros 
aparelhos, além dos acima citados. 
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7.9 Os fiscais de sala estão autorizados a recolher os equipamentos acima, bem como bolsas, capacetes, bonés 
e outros acessórios que julguem desnecessários, os quais serão depositados em local apropriado, para o 
candidato retirá-los no final da prova. 
1.10 Caso o candidato não possa apresentar nenhum dos documentos de identidade, no dia de realização da 
prova, por motivo de perda, furto ou roubo de todos eles, deverá ser apresentado documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. 
7.11  São considerados documentos de identidade a Carteira Nacional de Habilitação com foto, a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social e as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de 
Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar e Ordens ou Conselhos de Classe. 
7.12 Não será aceita a solicitação de condição especial de prova se o candidato não comprovar a sua deficiência 
ou condição especial temporária, nos termos deste Edital. 
7.13 O candidato poderá ausentar-se temporariamente da sala das provas somente por necessidades 
fisiológicas, amamentação ou de saúde e sempre acompanhado por um fiscal. 
7.14 O candidato só poderá retirar-se da sala depois de transcorridos 20 (vinte) minutos do início das provas. 
7.15 Será excluído do certame o candidato que tentar fraudar as provas, ou for responsável por falsa 
identificação. 
7.16 A localização correta do local da prova e o comparecimento no horário determinado é de inteira 
responsabilidade do candidato. 
7.17 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar desconhecimento 
sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência. O não comparecimento à prova, qualquer que 
seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do Concurso Público. 
7.18  Não haverá, igualmente, realização de prova fora do horário ou do local previamente marcado. 
7.19 Os envelopes das provas serão abertos por 02 (dois) candidatos, que comprovarão os respectivos lacres e 
assinarão, juntamente com 02 (dois) fiscais, um termo de abertura dos envelopes. 
7.20 Durante a realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação da 
mesma e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da prova e/ou critérios de 
avaliação/classificação. 
7.21 Em nenhuma hipótese será permitida a leitura em voz alta da prova, inclusive por qualquer membro da 
comissão de aplicação ou pelas autoridades presentes. 
7.22 Os três últimos candidatos ao terminarem a prova (em cada uma das salas) deverão juntamente com os 
fiscais, lacrarem o envelope com os Cartões de Resposta e assinar a Ata de Encerramento das provas. 
7.23 As questões da prova serão do tipo múltipla escolha. O candidato deverá assinalar as respostas da prova 
objetiva na folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. 
7.24 A complexidade das perguntas levará em conta o grau de formação exigido para o respectivo cargo, 
quando os conteúdos coincidirem para graus de formação diferenciados. 
7.25 O conteúdo das questões variará de acordo com o grau de escolaridade exigido para o preenchimento do 
cargo ao qual o candidato concorrer, conforme o conteúdo programático Anexo V deste edital. 
7.26 O candidato que queira contestar alguma questão poderá fazê-lo na Ata de Prova, a qual será 
encaminhada à Comissão do Concurso Público. 
7.27 Durante a realização da prova, sobre a carteira do candidato deverá permanecer apenas seu caderno de 
prova, canetas, lápis e borrachas, folha de respostas, comprovante de inscrição e identidade. (água somente em 
garrafas transparentes e sem o rótulo). 
7.28 Candidatos com deficiência – ver Capítulo próprio sobre solicitação de condição ou prova especial (caso 
necessário). 
7.29 As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas obedecendo a 
critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
7.30 O candidato que deixar de comparecer a prova, será considerado reprovado. 
7.31 Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, 
luxações,etc.) que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir ou que lhe 
diminuam a capacidade físico-orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado ou nova 
prova. 
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7.32 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de anulação de sua prova e 
consequente exclusão do certame: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido; 
b) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
c) Não apresentar um documento de identidade que bem o identifique; 
d) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal ou retirar-se antes de decorrer 20 minutos do 
início da prova; 
e) For surpreendido em comunicação com candidatos ou pessoas estranhas ao Concurso ou utilizando-se de 
livros, notas ou impressos não permitidos, ou calculadoras; 
f) Emprestar material a outros candidatos; 
g) Lançar mão de meios ilícitos para execução da prova; 
h) Não devolver integralmente o material recebido; 
i) Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos; 
j) Tratar com desrespeito os fiscais e comissão organizadora. 
7.33 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em razão de 
afastamento de candidato da sala de provas. 
7.34 A candidata que tiver a necessidade de amamentar no dia das provas deverá solicitar tal condição especial 
no ato de inscrição conforme presente Edital, Anexo IV e levar um acompanhante, que ficará com a guarda da 
criança em local reservado. A amamentação se dará nos momentos que se fizerem necessários, não sendo 
dado nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de provas perdido com a amamentação. A ausência 
de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar as provas. Durante a amamentação, ela será 
supervisionada por fiscal de prova. 
7.35 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a folha de respostas e seu caderno de questões. 
7.36 Um exemplar do caderno de provas estará à disposição do Candidato a partir das 10h do dia 26 de 
setembro de 2011 no Departamento de Gestão de Pessoas, sito a rua XV de Novembro, Centro, Orleans/SC, e 
disponível no site da Prefeitura de Orleans, SC (www.orleans.sc.gov.br) 
7.37 O gabarito das provas será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Orleans,SC 
(www.orleans.sc.gov.br), no dia 25 de setembro de 2011, a partir das 19h e bem como no mural da Prefeitura 
Municipal de Orleans/SC. 
 
 
8 DO PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA 
 
8.1 O preenchimento do cartão-resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de 
conformidade com as instruções específicas no Caderno de Questões. 
8.1 Não será fornecido em nenhuma hipótese novo cartão-resposta. 
8.2 Não é de responsabilidade do fiscal de sala conferir se o candidato preencheu corretamente o cartão-
resposta. 
8.3 O candidato que entregar seu cartão-resposta em branco ou rasurado será anotado em ata da sala. 
8.4 O Cartão de Respostas será identificado apenas pelo número de inscrição, não constando o nome do 
candidato. 
8.5 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 
a) o cartão-resposta apresentar emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
c) não estiver assinalada no cartão-resposta (questões em branco); 
d) preenchida a lápis ou fora das especificações contidas neste edital, nas instruções da prova e da folha de 
respostas. 
8.6 O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à 
resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha do caderno de prova, EXCETO no 
CARTÃO DE RESPOSTAS. 
8.7 Em nenhuma hipótese será considerado para correção e respectiva pontuação as anotações no caderno de 
questões. 
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8.8 O candidato, ao terminar a prova escrita, devolverá ao fiscal da sala, juntamente com o cartão de respostas, 
o caderno de questões. 
8.9 Será permitido aos candidatos copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial, o qual 
deverá ser feito no verso do comprovante de inscrição. 
8.10 Qualquer outra escrita, assinatura, rubrica, sinal que não seja o número de inscrição, implicara na 
eliminação do candidato. 
 
9 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
9.1 Se ocorrer empate na nota final, para efeito de desempate, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes 
critérios: 
a) maior idade; 
b) maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos; 
c) sorteio. 
 
 
10 DA PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
10.1 As notas e lista dos candidatos aprovados serão publicados no mural público e no site da Prefeitura 
Municipal, logo após a correção e cálculo das notas da prova, no prazo máximo de até as 17h horas do dia 03 de 
outubro de 2011. 
 
10.2 O resultado final do certame, depois de decididos os recursos interpostos, será homologado pelo Prefeito 
no prazo máximo de 30 dias após as provas, e publicados em Jornal de Circulação, bem como no mural 
municipal e no site www.orleans.sc.gov.br.  
 
 
11 DOS PRAZOS PARA RECURSOS 
 
11.1 O candidato poderá interpor recurso nos seguintes casos e prazos: 
11.1.1 Com relação a este Edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subseqüente ao 
dia de sua publicação; 
11.1.2 Com relação à homologação e indeferimento das inscrições, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do 
primeiro dia útil subseqüente ao da publicação do edital de homologação das inscrições; 
11.1.3 Com relação à prova escrita no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do primeiro dia útil subseqüente à 
realização da prova; 
11.1.4 Com relação ao gabarito, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do mesmo; 
11.1.5 Com relação às incorreções ou irregularidades constatadas na execução do concurso público, no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, a contar da ocorrência das mesmas. 
11.2 O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo que o candidato se julga prejudicado, 
e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citação das fontes de pesquisa, páginas de 
livros, nome dos autores, bibliografia específica, etc., juntando cópia dos comprovantes, devendo o mesmo ser 
dirigido a Comissão do Concurso Público, entregue e protocolado no Departamento de Gestão de Pessoas  da 
Prefeitura de ORLEANS SC. 
11.3 Após o julgamento pela Comissão do Concurso Público, dos recursos interpostos, os pontos 
correspondentes às questões porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que 
não os obtiveram na correção inicial. Se resultar em alteração do gabarito, as provas de todos os candidatos 
serão corrigidas novamente, conforme essa alteração e seu resultado final divulgado de acordo com esse novo 
gabarito. 
11.4 Com relação ao resultado final, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar de sua publicação. 
11.5 Com relação à  homologação dos aprovados, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar de sua publicação. 
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11.6 Os pedidos de revisão das notas somente serão aceitos se feitos pelos próprios candidatos, em até 02 
(dois) dias úteis  contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação dos candidatos aprovados pelo 
concurso público. 
11.7 Será indeferido liminarmente o recurso interposto fora do prazo. 
 
12. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO NO CARGO 
 
12.1 O candidato será contratado no cargo, se atender as seguintes exigências: 
12.1.1 Ter sido aprovado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital; 
12.1.2 Ser brasileiro (nato ou naturalizado); 
12.1.3 Ter 18 (dezoito) anos completos até a data de término das inscrições para o cargo; 
12.1.4 Gozar dos direitos civis e políticos; 
12.1.5 Estar em dia com as obrigações eleitorais (apresentar comprovante da última votação ou justificativa ou 
certidão de quitação eleitoral emitida pelo site: www.tse.gov.br);  
12.1.6 Haver cumprido as obrigações para com o serviço militar, para os candidatos do sexo masculino; 
12.1.7 Possuir documento oficial de identidade com fotografia; 
12.1.8 Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado, comprovado por certidão negativa 
expedida pela Justiça Estadual e Federal. 
12.1.9 Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração assinada pelo 
candidato; 
12.1.10 Não incidir nas vedações da acumulação de cargos públicos, previstos na Constituição Federal. 
12.1.11 Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 37 da 
Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº. 19 e 20; 
12.1.12 Realizar Exame Médico de Saúde Ocupacional. O candidato que não for considerado apto no exame de 
saúde admissional não poderá ser contratado. 
12.1.13 Apresentar fotocópia autenticada ou acompanhada de original dos seguintes documentos: 
a) carteira de identidade; 
b) certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino; 
c) habilitação exigida pelo item I deste Edital; 
d) Certidão de Nascimento dos Dependentes, caso tenha. 
e) Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
 
12.2 Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado e convocado para a 
contratação. 
 

 
13. DO REGIME EMPREGATÍCIO  
 
13.1 Os candidatos serão regidos pelas Leis Complementares Municipais no 1.957, de 09/05/2006  e 2.155, de 
12/12/2007 alterada pela Lei nº 2.198/2008 e 2.348/2010 alterada pela Lei Complementar Municipal nº 
2.393/2011, e,  de acordo com a Lei Complementar nº 1.929/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) 
o Regime Jurídico adotado pelo Município de Orleans é o Estatutário.  
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas instruções, mediante compromisso expresso no 
Requerimento de Inscrição, no aceite das condições do Concurso Público, nos termos em que se acharem 
estabelecidas, dos quais não poderá alegar desconhecimento. 
14.2 A aprovação do candidato neste concurso não cria direito à admissão e esta, quando se der, respeitará a 
ordem de classificação. 
14.3 Se aprovado e convocado o candidato, por ocasião da contratação, deverá apresentar todos os 
documentos exigidos pelo presente Edital bem como outros que lhe forem solicitados, acarretando, o 
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descumprimento deste requisito, na perda do direito à vaga e conseqüente não contratação. A convocação dar-
se-á por Edital, publicado no Órgão Oficial do Município e afixado em mural na Prefeitura Municipal de 
Orleans,SC, bem como se dará ciência ao candidato constante de sua ficha de inscrição, devendo comunicar a 
Comissão do Concurso eventual mudança de endereço. 
14.4 O candidato quando chamado para assumir o cargo, terá 30(trinta) dias para tomar posse no respectivo 
cargo, não assumindo neste prazo perderá o direito a vaga, podendo, para assegurar a vaga, se não tiver 
interesse imediato, este deverá requerer seu deslocamento para o final da lista de classificação, podendo ser 
chamado o próximo classificado. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e 
seus anexos que serão publicados no Órgão Oficial do Município, e afixados em mural na Prefeitura de 
ORLEANS SC. 
14.5 O ato de inscrição implica na aceitação destas e demais condições do presente Edital e, em caso de 
classificação e contratação, a observância do regime jurídico nele indicado. 
14.6 Os cartões resposta, o gabarito e os cadernos de provas deste Concurso Público serão mantidos pela 
Administração Municipal pelo  período de dois (02) anos, findo o qual, serão incinerados.  
14.7 Faz parte deste Edital os seguintes Anexos: 
a) Anexo I – Quadro de vagas e área de abrangência do cargo de Agente Comunitária de Saúde; 
b) Anexo II - Requerimento do candidato portador de necessidades especiais; 
c) Anexo III - Formulário para recurso; 
d) Anexo IV – Requerimento para “Condição especial para realização de provas”; 
e) Anexo V - Formulário de Inscrição; 
f) Anexo VI - Conteúdos programáticos; 
14.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público. 
14.9 Para elaboração, multiplicação, realização e correção das provas, a Prefeitura Municipal de Orleans,SC 
realizou a contratação de pessoa jurídica através de processo licitatório, a fim de manter isenção sobre o 
certame e métodos de avaliação. 
 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
15.1 Os candidatos aprovados neste concurso público, poderão ser convocados para assumir 
TEMPORARIAMENTE vagas surgidas em caráter de regime excepcional e transitório em substituição a servidor 
efetivo afastado, desde que idêntica àquela em que se concursou o que não lhe ASSEGURARÁ direito a tal 
vaga, retornando para lista de espera do Concurso Público quando cessar a necessidade excepcional e 
transitória que deu origem à contratação. 
  

ORLEANS (SC), 09 de agosto de 2011. 
 
  

ANGELA MARIA VOLPATO CORREA 
Presidente da Comissão do Concurso Público 

  
 Fica homologado o presente EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO0 Nº 02/2011. 
  
ORLEANS (SC), 09 de agosto de 2011 
  
 

JACINTO REDIVO  
Prefeito de Orleans 
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ANEXO I 
QUADRO DE VAGAS E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE 

VAGAS UNIDADE LOCALIDADE 
 

RUAS 

01 SÃO DONATO BARRO 
VERMELHO/CENTRO 

Wenceslau Spancieski 
Cornélio Dela Giustina 
Vereador Laudi Felisbino 
João Ramiro Machado  
Luiz Verani Cascaes 
Nossa Senhora das Graças 
João Pacheco dos Reis 
Emir Bortolizi de Souza 
Profª Olinda Hammerchmidt 
Conselheiro João Bussolo 

01 SÃO DONATO CENTRO 
 

Adolfo Durante 
Vereador Roberto Volpato  
Hugo Carlos Claumann 
Silverio Orbem 
Padre Germano Peters 
Vidal Pereira Alves 

01 SANTO ANTONIO ALTO PARANÁ ( COHAB) Recife;  
Porto Alegre;  
Curitiba;  
Ludoviko Debiasi.  

01 SANTO ANTONIO ALTO PARANÁ (LOMBA) Professor Maia;  
Lyon Club;  
Abraão Dalmagro  

01 SANTO ANTONIO ALTO PARANÁ/PARTE DA 
LOMBA 

André Spricigo;  
Professor Maia;  
Alfredo Dandolini;  
Orlando Leão Soares;  
Paulo Manoel Antunes. 

01 SANTO ANTONIO ALTO PARANÁ  Paulo Manoel Antunes; São Paulo; Projetada 
e Erminio Borghezan. 

01 N.S. APARECIDA PINDOTIBA Margem Direita – Taperinha 
Gabriel Carlos Dal Ponte 
Aparicio de Freitas 
Ameterio Comeli 

 
01 N.S. APARECIDA PINDOTIBA 

 
Estrada Geral Morro do Gato 
Vitoriano SoaraS 
Octavio Dalsasso 
Aparicio de Freitas 

 
01 SANTA LUZIA VILA NOVA/PARTE DO RIO 

BELO 
Estrada Geral Vila Nova 

01 SANTA LUZIA RIO BELO 
 

Ruas: Aldo Veronez 
Joao Silvestre 
Otilia Mendes Mazzuco  
Parte de Leite Ribeito 
Olivio Pietro Menegasso 
Jose Del cAstanhel  
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Olga Chequeto 
Pompilho Bussolo 
 

01 SÃO ROQUE PONTE PRETA/RIO 
CAPIVARAS DO MEIO 

Ponte Preta 
Estrada Geral Rio Laranjeiras 
Estrada Geral Rio Capivaras Baixo 
Estrada Geral Rio Capivaras do Meio.   

01 SÃO ROQUE BRUSQUE Estrada Geral Brusque do Sul 
Voador 

01 SÃO ROQUE BOA VISTA Estrada Geral 
01 SÃO ROQUE  RIO LARANJEIRAS Estrada Geral Rio Laranjeiras 
01 SÃO ROQUE BARRO VERMELHO/JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS 
João Aparício Volpato,  
Vereador Afonso Zanini, Januário Mazon,  
João Paulo II,  
Francisco Badziaki. Loateamento Alexandre 
(saída para Rio Novo). Loteamento Aires 
Rodrigues, Loteamento Jardim das 
Orquídeas. 

01 SÃO ROQUE TRES BARRAS 
 

Estrada Geral 

01 PE.  SANTOS ORATÓRIO Estrada Geral 
01 PE. SANTOS TIRÃO COMPRIDO Ruas: Vereador Arthur Bussolo/ João 

Francisco (Tirão Comprido) 
01 PADRE SANTOS PARTE DO 

CENTRO/COLININHA 
 

Artur Carminati (Parte) 
Campos Elizios (Parte) 
Carlos Spricigo 
João Spricigo  
Pedro Benedet 
Sizino Alves 
Victor Meirelles 

01 SÃO JOSÉ SANTISTA/PARTE DO 
CENTRO 

Vereador Roberto Volpato 
Pe. Paulo Bratti 
Luiz Pizolatti 
João Feldmann 
Valentin Luiz Ceolin  
Jacomo Silvestre 
Joaquim de Oliveira Souza 
Udir Pavei 
Rotary Club 
Luci Feldmann 

01 SÃO JOSE SERRARIA/PARTE DO SÃO 
JERÔNIMO 

Bartier Scremim 
Ranchinho 
Luiz Bratti 
Rod Sc 438 
Serraria 

01 SÃO JOSÉ TAIPA Estrada Geral 
01 SÃO FRANCISCO NOVA ORLEANS/CORRIDAS/ 

SAMUEL SANDRINI 
Berto Librelato; 
São Francisco de Assis; 
Pedro Candido Neto; 
Elias Bussulo (parte); 
Adelaide Martins (parte). 
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ANEXO II  
 

PARA USO DE CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

R E Q U E R I M E N T O 
 

Nome:_______________________________________________________________________________  

Nº de Inscrição:__________ 

RG:_____________________________________, 

CPF:______________________________________________,  

Candidato (a) _________________________________________________________________________ 

Inscrito (a) para o Cargo de:__________________________________________________, Código ______, 

Residente:_______________________________________________________________________, 

n°_________, Bairro: __________________________, Fone: (____) _________________, 

Portador da Necessidade Especiais_________________________________________________, requer a 

Vossa Senhoria condições especiais (*) para realização da prova objetiva do Concurso Publico  da Prefeitura 

Municipal de Orleans SC, conforme Edital do Concurso Público  n° ............, .............. de 2011, anexando para 

tanto, Laudo Médico, bem como, fotocópia do documento de identidade. Necessito do(s) seguinte(s) recurso(s): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

N. Termos 

P. Deferimento. 

 

Orleans SC, ______de___________________de 2011. 

 

___________________________________________________________ 

 Assinatura 

(*) Anexar documento apresentando as condições diferenciadas de que necessita para realização da prova e/ou 

justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da sua área de deficiência 
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ANEXO III  
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONCURSO PÚBLICO 
 
NOME DO CANDIDATO Tipo de Recurso: 

1 – Contra o edital 
2 – Contra indeferimento de inscrição 
3 – Contra Inscrição 
4 – Contra questão da prova 
5 - Contra o Gabarito 
6 – Contra a Pontuação Prova 
7 – Outros 
 
1 – Deferido 

2 – Indeferido 
N.º de Inscrição:  
 

Cargo: 

N.º da Questão: Data:  
 

Fundamentação: 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
Local e data _________________._____de ____________ de ___________2011. 
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ANEXO IV 

REQUERIMENTO 

 

Condição especial para realização de provas 

 

 

__________________________________________________________, portador do documento de identidade 

nº____________________, inscrito no cargo ________________________________da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ORLEANS- SC, residente e domiciliado a Rua ___________________________, nº _______ , 

Bairro ______________________, Cidade__________________, Estado ______________, CEP: 

_______________ , requer a Vossa Senhoria condição especial para realização de provas, conforme Edital 

conforme assinalado abaixo: 

1) (   ) Prova com ampliação do tamanho da fonte 

Fonte nº _________ / Letra _________ 

2) (   ) Sala Especial 

Especificar: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3) (   ) Leitura de Prova: 

4) (   ) Outra Necessidade: 

Especificar: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Nestes Termos. 

Pede Deferimento. 

________________________________, ______ de ____________ de 2011. 

(local e data) 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Requerente 
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ANEXO V 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 
INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N°°°° 002/2011 

 

 

 

FOTO 

Número da Inscrição: 

Cargo: 

Localidade (p/ Agente Comunitária de Saúde): 

Nome do(a) Candidato(a): 

 

Identidade: Data de Nascimento:        /     / Sexo:  M(   )   F (   ) 

CPF: 
 

Título Eleitoral: 

Estado Civil: 
 

Correio Eletrônico: 

Endereço: 
 

Bairro: 

Município: 
 

Estado:  Fone: (      ) 

Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital de abertura deste Processo Seletivo, 
responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas. 

Local e Data: 
 

Assinatura do Candidato: 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 
INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N°°°° 002/2011 

Número da Inscrição: 

 

Cargo:  

 

Nome do(a) Candidato(a): 

 

Obrigatório a apresentação deste, juntamente com a carteira de  identidade no local da prova. 

Local e Data: 
 

Assinatura do Responsável pelo recebimento: 
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ANEXO VI 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DOS CARGOS 
 
 
NÍVEL SUPERIOR 
 
Assistente Social da Saúde da Família 
Específico  
 

- Tendências da Assistência social  na conjuntura social, política e econômica do Brasil. 
- Conhecimentos sobre a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social e seus processos  
- Estatuto da Criança e do Adolescente 
- Lei Orgânica da Assistência Social 
- Política Nacional da Assistência Social 
- Conselhos Municipais (ex.: de Assistência Social – Tutelar – do Direito da Criança e do Adolescente )   
- Conceitos e generalidades sobre os processos básicos de atendimento do serviço social   
- Questões da metodologia em serviço social 
- Pesquisa em Serviço Social – Métodos de pesquisa. Classificação da pesquisa 
- Técnicas e instrumentos de serviço social 
- Código de Ética Profissional 
- Lei que rege a profissão 8662/93 
- Política Nacional do Idoso – Estatuto do Idoso. 

 
Enfermeiro da Saúde da Família 
Específico  
 

- Anatomia e Fisiologia humana; 
- Histologia; 
- Citologia; 
- Genética; 
- Tipagem Sangüínea; 
- Sistema Único de Saúde  -  SUS – Princípios e diretrizes; 
- Terminologias; 
- Fundamentos de Enfermagem;  
- Ética Profissional;  
- Causas de mortalidade infantil; 
- Administração e planejamento do serviço de Enfermagem; 
- Normas de Biosseguranca; 
- Precauções universais, desinfeções, esterilização de materiais; 
- Teoria da Evolução; 
- Noções  básicas de Dengue; 
- Noções em Vigilância Epidemiológica; 
- Noções em Vigilância Sanitária; 
- Saúde pública e saneamento básico; 
- Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); 
- Tipos de queimaduras e seus cuidados; 
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- Tipos de choque; 
- Nutrição e Dietética; 
- Métodos contraceptivos; 
- Esquema de Vacinação; 
- Diluição de Medicamentos; 
- Administração de Medicamentos; 
- Unidade de transformação ( g, mg, ml, cm  ); 
- Intoxicações e Envenenamento; 
- Primeiros Socorros; 
- Verminoses; 
- Doenças comuns na infância; 
- Prevenção de Acidentes; 
- Malefícios ao organismo ocasionado pelo álcool e drogas; 
- Cuidados de enfermagem com o paciente no pré, trans e pós operatório; 
- Cuidados de enfermagem com o paciente pós morte; 
- Higiene e conforto ao paciente no leito; 
- Funções da(o) enfermeira(o) nos exames complementares: anamnese, exame físico, posições, sinais e 

sintomas, complicações, cuidados de enfermagem; 
- Sinais Vitais; 
- Rotinas básicas ( verificação de pressão arterial, pulso, temperatura, injeções, inalações, curativos, 

sondagens ); 
- Condutas de enfermagem nas urgências e emergências; 
- Programa Saúde da Família – Estratégia de reorientação do modelo assistencial; 
- Assistência de enfermagem ao paciente hospitalizado; 
- Assistência de enfermagem ao paciente em internação domiciliar ( movimentação e higiene do 

paciente, administração de dietas, hidratação, curativos, sondagens); 
- Assistência de enfermagem em Saúde Pública nos programas: 
- Programa de hanseníase; 
- Programa de tuberculose; 
- Programa de hipertensão arterial; 
- Programa de diabetes mellitus; 
- Programa de DST e AIDS; 
- Assistência de enfermagem à saúde do idoso; 
- Assistência de enfermagem à saúde mental; 
- Assistência de enfermagem materno infantil ( desidratação e desnutrição ); 
- Assistência de enfermagem à saúde da criança e do adolescente; 
- Assistência de enfermagem à saúde da mulher ( planejamento familiar, aleitamento materno, pré-natal, 

preventivo do câncer do colo de útero e mama ); 
- Assistência de enfermagem à saúde do adulto ( complicações como hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, patologias respiratórias, cardiológicas, neurológicas, digestivas, endócrinas ); 
- Conhecimentos gerais: febre tifóide, salmoneloses, difteria, meningite aguda, tétano, coqueluche, 

erisipela, escarlatina, gripe, caxumba, poliomielite anterior aguda, leptospirose, sarampo, rubéola, 
varicela, toxoplasmose, cólera, raiva, hepatites, cuidados e tratamento de feridas, exames de rotina, 
fraturas, luxações, entorses, parada circulatória, alcalose respiratória, varizes de esôfago, pneumonias, 
hipercalcemia. 

 
Farmacêutico da Saúde da Família 
Específico  
 

- Farmacologia;  
- Animais Peçonhentos;  
- Defesa do organismo;  
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- Metabolismo e a anatomia dos órgãos;  
- Interações medicamentosas;  
- Noções básicas de estoque;  

 
Fiscal da Saúde 
Específico  
 

- Conhecimentos e interpretação das Leis Estadual e Municipal sobre os códigos e Vigilância Sanitária 
(Lei Estadual nº 6320, de 20.12.83 e sua regulamentação e Lei municipal específica); 

- Conceitos e generalidades sobre Saúde Pública, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Saneamento 
Básico; 

- Disposição correta de resíduos industriais; 
- Aterro Sanitário; 
- Código das águas;  

 
Fisioterapeuta da Saúde da Família 
Específico  
 

- Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e patologia.  
- Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, 

neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. 
- Conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia.  
- Fundamentos e técnicas de atendimento em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e neurológica.  
- Técnicas básicas em: cinesioterapia motora e respiratória, manipulações, fisioterapia motora e 

respiratória em UTI.  
- Técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. 
- Conceito e aplicação: exercícios ativos, ativos- assistidos, passivos, isométricos.  
- Conceito e aplicação: mecanoterapia, termoterapia, crioterapia, eletroterapia, massoterapia. Fisioterapia 

aplicada à geriatria, demências e nas doenças da 3ª idade. 
- Fisioterapia reumatológica. Indicações e tipos de: próteses e órteses.  
- Testes musculares.  
- Consequências das lesões neurológicas. 
- Aspectos gerais que englobam avaliação e tratamento nas diversas áreas de atuação da fisioterapia. 

 
Médico – Ortopedista 
Específico 
 

- Métodos diagnósticos: anmenese; explorações articulares, musculares, nervosas; dos vasos, 
radiológicas; exames laboratoriais; exame do esqueleto; biomecânica ortopédica.  

- Métodos terapêuticos conservadores.  
- Métodos cirúrgicos: anatomia; vias de acesso; operações sobre as partes moles; operações ósseas; 

operações articulares.  
- Radioterapia.  
- Quimioterapia enfermidades metabólicas, degenerativas e inflamatórias dos ossos e das articulações.  
- Afecções músculotendinosas e do tecido conjuntivo.  
- Infecções.  
- Tumores benignos e malignos.  
- Enfermidades congênitas e adquiridas.  
- Enfermidades do trabalho.  
- Afecções da coluna vertebral.  
- Traumatismos: contusões entorses; luxações; fraturas; lesões musculares e tendinosas e diagnóstico e 

tratamentos; complicações abordagem imediata, em médio prazo e tardia do politraumatizado.  
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- A metalurgia e a traumato-ortopedia.  
- Substituições articulares e ósseas.  
- Transporte ósseo.  
- Enxertos ósseos.  
- Artralgias, periartrite, derrames articulares.  
- Afecções da medula espinhal e nervos periféricos.  
- Emergências em traumato -ortopedia. 

 
 
Médico – Dermatologista 
Específico 
 

- Anatomia e ultra-estrutura da pele.  
- Dermatoses bacterianas, virais, alérgicas, eritêmato-pápulo-escamosas, bolhosas e granulomatosas. 
- Tumores benignos e malignos da pele.  
- Micoses superficiais e profundas.  
- Hanseníase.  
- Doenças sexualmente transmissíveis.  
- Leishmaniose cutânea. 
- Paniculites.  
- Vasculites.  
- Colagenoses.  
- Linfomas e Pseudolinfomas.  
- Histiocitoses.  
- Genodermatoses. 
- Dermatoses Vesiculosas e Bolhosas não infecciosas.  
- Dermatoses Eritematosas, papulosas e escamosas não infecciosas.  
- Doenças vasculares, sistêmicas com manifestações cutâneas, inflamatórias dos Apêndices epidérmicos 

e da cartilagem, inflamatórias devido a agentes físicos e substâncias estranhas, granulomas não 
infecciosos.  

- Doenças inflamatórias do tecido celular subcutâneo.  
- Erupções devido a drogas.  
- Dermatoses degenerativas, dermatoses bacterianas, Treponematoses, Micoses superficiais e 

profundas. 
- Dermatoses causadas por protozoários.  
- Dermatoviroses.  
- Lipidoses e histiocitoses.  
- Dermatoses metabólicas.  
- Distúrbios pigmentares.  
- Doenças do tecido conjuntivo.  
- Tumores e cistos da epiderme.  
- Tumores dos apêndices epidérmicos.  
- Carcinomas metastáticos.  
- Tumores do tecido fibroso.  
- Tumores vasculares.  
- Tumores dos tecidos adiposo, muscular, ósseo e neural.  
- Tumores melanocíticos benignos e melanoma maligno.  
- Linfoma e Leucemia.  
- Cirurgia dermatológica.  
- Terapêutica tópica.  
- Dermatologia sanitária. 
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Médico – Pediatra 
Específico 
 

- Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil; 
- Crescimento e desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-

psicomotor; 
- Imunizações: ativa e passiva; 
- Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses; 
- Patologia do lactente e da criança;  
- Distúrbios cárdio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência 

cardíaca, Reanimação cardiorrespitória; 
- Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de mal 

asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais; 
- Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes 

mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal; 
- Distúrbios neurológicos: Coma; 
- Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo; 
- Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, Insuficiência renal 

aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica; 
- Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, Hemorragia digestiva, Leucemias e 

tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, 
Insuficiência hepática; 

- Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas; 
- Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias;  
- Infecção hospitalar; 
- Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana; 
- Tuberculose; 
- Viroses respiratórias; 
- Acidentes: Acidentes por submersão; 
- Intoxicações exógenas agudas; 
- Violência Doméstica;  
- Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. 

 
Médico -Ginecologista/Obstetra 
Específico 
 

- Estadiamento do câncer genital e mamário;  
- Câncer do colo uterino; Hiperplasia endometrial;  
- Carcinoma do endométrio;  
- Câncer de ovário;  
- Síndrome do climatério;  
- Osteoporose pós-menopáusica;  
- Distúrbios do sono no climatério;  
- Acompanhamento do paciente sob reposição hormonal;  
- Fisiologia menstrual;  
- Amenorréia;  
- Disfunção menstrual;  
- Anovulação crônica;  
- Dismenorréia;  
- Síndrome pré-mestrual;  
- Endometriose; Hiperprolactinemia;  
- Tumor de ovário com atividade endócrina;  
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- Citopatologia genital;  
- Lesões benignas da vulva e da vagina;  
- Lesões benignas do colo uterino;  
- Cervicites;  
- Infecção do trato genital inferior pelo HPV: Diagnóstico e tratamento;  
- Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato genital inferior;  
- Corrimento genital;  
- Infecção genital baixa;  
- Salpingite aguda;  
- Dor pélvica crônica;  
- Doenças benignas do útero;  
- Prolapso genital e roturas perineais;  
- Incontinência urinária de esforço;  
- Infecção urinária na mulher;  
- Bexiga hiperativa;  
- Câncer de mama;  
- Mamografia e USG (indicações, técnicas e interpretação);  
- Lesões não palpáveis de mama: Diagnóstico e conduta;  
- Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama;  
- Neoplasias benignas de mama: fibroadenoma, papiloma e tumores filodes;  
- Alteração funcional benigna da mama;  
- Mastites e cistos mamários;  
- Fluxos papilares;  
- Mastalgias cíclicas e acíclicas;  
- Procedimentos invasivos em mastologia;  
- Ultra-som de mama: Indicação e técnica;  
- Procedimentos invasivos dirigidos pela mamografia e ultra-som. 

 
Médico – Psiquiatra 
Específico 
 

- Psicologia médica, Psiquiatria social e comunitária.  
- Interconsulta e psiquiatria de hospital geral.  
- Epidemiologia psiquiátrica.  
- Transtornos mentais orgânicos.  
- Transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e drogas.  
- Esquizofrenia.  
- Transtornos do humor.  
- Transtornos ansiosos.  
- Transtornos alimentares. 
- Transtornos da personalidade.  
- Transtornos mentais da infância e adolescência. 
- Urgências psiquiátricas. 
- Psicofarmacologia.  
- Eletroconvulsoterapia.  
- Noções psicodinâmicas de funcionamento mental.  
- Noções de técnica psicanalítica e psicoterápicas.  
- Noções de psicanálise e modalidades psicoterápicas psicodinâmicas. 
- Desenvolvimento psíquico.  
- Adolescência e conflito emocional.  
- Equipe multidisciplinar e manejo psicodinâmico de pacientes internados e ambulatoriais.  
- Política da Saúde Mental. 
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Médico – Cardiologista 
Específico 
 

- Anatomia e fisiologia humana.  
- Sons e sopros cardíacos.  
- Exame físico e diagnósticos: radiografia de tórax eletrocardiograma, monitoração de Holter, 

ecocardiografia, Doppler, teste ergométrico, ressonância magnética, tomografia computadorizada e por 
feixe eletrônico.  

- Cateterização cardíaca e angiografia.  
- Angioplastia coronária.  
- Arritmias cardíacas.  
- Dor precordial.  
- Angina, infarto do Miocárdio.  
- Fatores de risco coronário.  
- Insuficiência cardíaca congestiva.  
- Doença pericárdica.  
- Choque e parada cardíaca.  
- Miocardite.  
- Miocardiopatias.  
- Doença cardíaca traumática.  
- Tumores cardíacos. 
- Doença cardíaca congênita.  
- Doença cardíaca em mulheres, idosos e crianças.  
- Doença cardíaca reumática.  
- Doença cardíaca.  
- Farmacologia cardiovascular.  
- Doença cardíaca na gestação.  
- Distúrbios endócrinos, nutricionais, reumatológicos e o coração.  
- Abuso de drogas. 
- Manifestações cardíacas da AIDS. 

 
Médico – Otorrino 
Específico 

- Epistaxes;  
- Rinopatias agudas e crônicas;  
- Tumores do nariz e seios paranasais; 
- Sinusites agudas e crônicas;  
- Adenoamigdalites;  
- Tumores da boca, faringe e laringe;  
- Estomatites;  
- Disfonias; 
- Laringites agudas e crônicas;  
- Hipoacusias e vertigens: diagnóstico e tratamento;  
- Otites externas; 
- Otites médias agudas e crônicas;  
- Complicações das otites;  
- Tumores do ouvido;  
- Cefaléias e dores faciais; 
- Malformações congênitas em Otorrinolaringologia;  
- Corpos estranhos em Otorrinolaringologia;  
- Urgências em Otorrinolaringologia. 
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Médico – Geriatra 
Específico 

- Aspectos gerais do envelhecimento e gerontologia.  
- Transição demográfica e epidemiológica.  
- Teorias sobre o envelhecimento.  
- Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. 
- Política Nacional do Idoso.  
- Aspectos legais e éticos.  
- O idoso na sociedade.  
- Equipe multidisciplinar. 
- Modalidades de atendimento.  
- Cuidados com o paciente terminal.  
- Prevenção e promoção da saúde. 
- Sexualidade no idoso.  
- Geriatria.  
- Psicogeriatria: demências; delirium e depressão.  
- Instabilidade postural e quedas.  
- Imobilidade e úlceras de pressão.  
- Incontinência urinária e fecal.  
- Iatrogenia e farmacologia no idoso. 
- Hipertensão arterial.  
- Insuficiência cardíaca.  
- Arritmias.  
- Doenças coronarianas e cerebrovasculares no idoso. 
- Parkinson; tremores; neuropatias e epilepsia.  
- Pneumonia; doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar.  
- Reabilitação.  
- Nutrição.  
- Visão e audição. 
- Osteoartrite; osteoporose e paget.  
- Diabetes e tireóide; anemia e mieloma;  
- Imunizações e infecções;  
- Neoplasias;  
- Doenças dermatológicas;  
- Aparelho gastrintestinal; 
- Infecção urinária.  
- Terapia de reposição hormonal. 

 
Médico – Oftalmo 
Específico 
 

- Anatomia e fisiologia humana, anatomia clinica do olho, pálpebra e órbita.  
- Óptica e refração.  
- Visão das cores.  
- Ultrassonografia oftalmológica.  
- Campos visuais.  
- Córnea e doenças externas.  
- Olho vermelho infecções corneana, oftalmia neonatal.  
- Olho seco, distrofias corneanas.  
- Ceratocone.  
- Antibióticos e esteróides tópicos.  
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- Cirurgia refrativa, lentes de correção da visão, aplicação do laser em oftalmologia.  
- Glaucoma.  
- Cataratas, técnicas cirúrgicas e complicações.  
- Desvios oculares.  
- Neuroftalmologia: pupila, diplopia, neurite óptica.  
- Neuropatias ópticas e distúrbios neurológicos.  
- Lacrimejamento e sistema lacrimal. 
- Proptose.  
- Oftalmopatia da tireóide.  
- Inflamações da órbita.  
- Ptose.  
- Tumores de pálpebras.  
- Uveites.  
- Retinopatias tóxicas.  
- Doença de Coats.  
- Trauma do pólo posterios.  
- Degeneração senil da macula.  
- Retinopatias. 
- Retinoblastoma.  
- Obstrução arterial da retina.  
- Doença oclusiva venosa da retina.  
- Descolamento da retina. 
- Lesões pigmentadas do fundo do olho.  
- Neoplasias oculares.  
- Tumores orbitários. 

 
 
Médico da Saúde da Família 
Específico 
 

- Código de Ética Médica.  
- Obstetrícia: diagnóstico de gravidez e data provável do parto; modificações gerais do organismo 

materno; assistência pré-natal; aconselhamento genético pré-natal; estudo da estática fetal e 
mecanismos do parto;assistência ao parto vaginal e cesariana; prematuridade e rotura prematura de 
membranas ovulares.  

- Cirurgia: trauma (de pescoço; de face; torácico; cranioencefálico e raquimedular); resposta endócrina e 
imunológica ao trauma; queimaduras, cicatrização de feridas e choque.  

- Medicina Preventiva: medidas de saúde coletiva.  
- Reumatologia: osteoartrite; artrose, lombalgia; artrite reumatóide; espondiloartropatias soronegativas; 

vasculites, lupus eritematoso sistêmico e outras colagenoses.  
- Pneumologia: insuficiência respiratória aguda; doenças pulmonares ocupacionais; pneumonia 

comunitária; pneumonia nosocomial, abscesso pulmonar, bronquiectasias; tuberculose; doença 
pulmonar obstrutiva crônica e câncer de pulmão.  

- Doenças Infecciosas e Parasitárias: infecção do trato urinário; leptospirose; infecções sexualmente 
transmissíveis (ist); dengue; febre amarela; amebíase; giardíase; malária; ascaridíase; ancilostomíase; 
estrongiloidíase.  

- Gastroenterologia: doença do refluxo gastroesofagiano; acalásia; gastrites; helicobacter pylori e úlceras 
gástricas e duodenais; câncer gástrico; hemorragia digestiva alta; doenças da vesícula; doenças do 
pâncreas; hepatites agudas virais; hepatites crônicas; cirrose hepática, tumores hepáticos; diarréia 
aguda; síndrome do intestino irritável; hemorragia digestiva baixa; doenças anorretais.  

- Hematologia: anemias; distúrbios da coagulação.  
- Oncologia: leucemias; emergências oncológicas e síndromes paraneoplásicas.  
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- Cardiologia: hipertensão arterial; insuficiência cardíaca; insuficiência coronária; angina estável; angina 
instável;infarto agudo do miocárdio; arritmias cardíacas; valvulopatias cardíacas; doenças das artérias e 
das veias.  

- Neurologia: cefaléias; paralisia facial central e periférica; vertigem; epilepsia; acidente vascular 
encefálico; doença de Parkinson.  

- Dermatologia: hanseníase; leishmaniose tegumentar; acne; micoses superficiais; alopecias; psoríase; 
neoplasias da pele.  

- Nefrologia: doenças glomerulares; doenças tubulointersticiais e vaculares dos rins; insuficiência renal 
aguda; insuficiência renal crônica; terapia de substituição renal; distúrbio do equilíbrio eletrolítico ácido-
básico; interpretação da gasometria arterial; nefrolitíases.  

- PSF- Programa Saúde da Família: princípios básicos; atribuições dos membros da equipe; implantação; 
recrutamento, fontes orçamentárias; evolução histórica dos programas de assistência no Brasil; 
funcionamento das unidades de saúde da família; ética nas visitas domiciliares e nas atividades 
comunitárias; programas e ações na unidade básica de saúde. 

 
 
Médico Psiquiatra da Saúde da Família 
Específico 

- Psicologia médica, Psiquiatria social e comunitária.  
- Interconsulta e psiquiatria de hospital geral.  
- Epidemiologia psiquiátrica.  
- Transtornos mentais orgânicos.  
- Transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e drogas.  
- Esquizofrenia.  
- Transtornos do humor.  
- Transtornos ansiosos.  
- Transtornos alimentares. 
- Transtornos da personalidade.  
- Transtornos mentais da infância e adolescência. 
- Urgências psiquiátricas. 
- Psicofarmacologia.  
- Eletroconvulsoterapia.  
- Noções psicodinâmicas de funcionamento mental.  
- Noções de técnica psicanalítica e psicoterápicas.  
- Noções de psicanálise e modalidades psicoterápicas psicodinâmicas. 
- Desenvolvimento psíquico.  
- Adolescência e conflito emocional.  
- Equipe multidisciplinar e manejo psicodinâmico de pacientes internados e ambulatoriais.  
- Política da Saúde Mental. 

 
Médico Veterinário da Saúde da Família  
Específico 

- Contribuições do médico veterinário nas atividades de saúde pública.  
- Epidemiologia Geral: cadeia epidemiológica, formas de ocorrência de doenças em populações, 

profilaxia geral e prevenção. 
- Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública: controle sanitário, projetos de saúde animal e saúde 

pública.  
- Educação Sanitária. 
- Legislação.  
- Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal: legislação e fiscalização sanitária, manipulação 

e armazenamento de produtos de origem animal.  
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- Clínica Médica e Cirurgia Veterinária: noções básicas com vistas de instituir diagnóstico, prognóstico e 
tratamento individual.  

- Extensão Rural e Ecologia: noções básicas com vistas de elaborar, executar e gerenciar projetos 
agropecuários bem como de relacionamento e atuação de equipes multidisciplinares na defesa do meio 
ambiente e do bem estar social. 

 
Odontólogo da Saúde da Família 
Específico 

- Conceitos e generalidades sobre terapêutica e à estética da boca e anexos; 
- Noções sobre produtos e concentrações de produtos utilizados no tratamento de água potável; 
- Diagnostico, terapia e prevenção de : 
- Estomatite herpética primária, fratura de raiz, abcesso periapical agudo, alveolite, carie de mamadeira; 
- Uso e manutenção de equipamento e material; 
- Medidas de higiene para redução de carie dental em nível coletivo; 
- Prevenção a nível ambulatorial e coletivo; 
- Odontopediatria; 
- Terapêutica; 
- Urgências odontológicas; 
- Normas preconizadas pela vigilância sanitária; 
- Dentística 
- Periodontia; 
- Anatomia bucal; 
- Pequenas cirurgias – exodontias; 
- Normas de biosseguranca; 

 
Psicólogo da Saúde da Família 
Específico 

- Conceitos e generalidades sobre psicologia da personalidade, social, comparativa e do 
desenvolvimento; 

- Teoria e pensamentos referente a Marx, Bandura, Freud, Piaget e John Bowby 
- Atualidades sobre Psicologia no Brasil de no Mundo; 
- Linhas Teóricas da Psicologia; 
- Classificação dos transtornos mentais e de comportamento 
- Princípios da Psicologia 
- Psicopatologia 
- Resolução do CFP 02/87 
- Escolas ou teorias que estudam a psicologia geral. 

 
Terapeuta Ocupacional da Saúde da Família 
Específico 

- Fundamentos da Terapia Ocupacional – História e evolução.  
- Equipe de reabilitação: O terapeuta ocupacional com os diversos membros da equipe.  
- Métodos de Instrução - Descrição e demonstração, preparação do paciente, apresentação da atividade, 

realização do ensaio, prática.  
- Nas Deficiências Físicas – Princípios básicos do tratamento: planificação do programa para paciente; 

postura e posição do trabalho; avaliação e reavaliação; preparo de alta; cinesiologia aplicada (grupos 
de ação muscular, tipos de trabalho muscular, tipos de movimentos); reeducação muscular (assistência, 
resistência, pesos); facilitação neuromuscular proprioceptiva (princípios, técnicas básicas); tratamento 
da coordenação (causas de incoordenação, reeducação, tratamento do membro superior); mobilização 
das articulações (causas da rigidez articular, finalidades do tratamento, lesões articulares, contraturas e 
aderências, determinação da mobilidade articular; atividade da vida diária (no leito, na cadeira de rodas, 
transferências, higiene, atos de comer e beber, atos de vestir e despir, deambulação e transporte, 
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manuseio de próteses e órteses); a terapia ocupacional aplicada às condições neuro 
musculoesqueléticas (hemi, para e tetraplegias, hemi, para e tetraparesias, sequelas traumo-
orteopédicas); aplicação da terapia ocupacional em geriatria, cardiologia, reumatologia. 

- Amputação: do membro inferior; da extremidade superior; considerações cirúrgicas; reações 
psicológicas; preparação do paciente; partes da prótese.  

- Terapia Ocupacional para Cegos e Deficientes Visuais: cegueira (criança, ancião, cegueira recente, 
reabilitação profissional); oficinas protegidas.  

- Em Psiquiatria e Saúde Mental – Noções Básicas de psicologia: conceituação das atividades psíquicas 
(consciência, percepção, inteligência, aprendizagem, motivação, pensamento, linguagem e 
comunicação, psicomotricidade e constituição do EU, personalidade); etapas do desenvolvimento, 
mecanismos adaptativos ou de defesa; medidas em psicodiagnóstico.  

- Terapia Ocupacional e Saúde Mental: limites entre normalidade e anormalidade; a hospitalização e o 
isolamento; o doente mental e o meio social; aspectos sociais de interesse na prevenção (a família, o 
menor, o jovem). 

 
Fisioterapeuta do NASF 
Específico  

- Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e patologia.  
- Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, 

neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. 
- Conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia.  
- Fundamentos e técnicas de atendimento em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e neurológica.  
- Técnicas básicas em: cinesioterapia motora e respiratória, manipulações, fisioterapia motora e 

respiratória em UTI.  
- Técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. 
- Conceito e aplicação: exercícios ativos, ativos- assistidos, passivos, isométricos.  
- Conceito e aplicação: mecanoterapia, termoterapia, crioterapia, eletroterapia, massoterapia. Fisioterapia 

aplicada à geriatria, demências e nas doenças da 3ª idade. 
- Fisioterapia reumatológica. Indicações e tipos de: próteses e órteses.  
- Testes musculares.  
- Consequências das lesões neurológicas. 
- Aspectos gerais que englobam avaliação e tratamento nas diversas áreas de atuação da fisioterapia. 

 
 
Psicólogo do NASF 
Específico 

- Conceitos e generalidades sobre psicologia da personalidade, social, comparativa e do 
desenvolvimento; 

- Teoria e pensamentos referente a Marx, Bandura, Freud, Piaget e John Bowby 
- Atualidades sobre Psicologia no Brasil de no Mundo; 
- Linhas Teóricas da Psicologia; 
- Classificação dos transtornos mentais e de comportamento 
- Princípios da Psicologia 
- Psicopatologia 
- Resolução do CFP 02/87 
- Escolas ou teorias que estudam a psicologia geral. 

 
 
Nutricionista do NASF 
Específico 

- Digestão, absorção, biodisponibilidade, metabolismo e deficiências de macronutrientes e 
micronutrientes. Necessidades e recomendações nutricionais.  



30 

- Avaliação Nutricional: Indicadores antropométricos, bioquímicos, dietéticos e clínicos.  
- Dietoterapia e patologia dos sistemas gastrointestinal, circulatório, endócrino, respiratório e renal. 

Desnutrição e Obesidade.  
- Nutrição Maternoinfantil. 
- Nutrição e saúde da mulher.  
- Nutrição do Idoso.  
- Alimentos: propriedades físico-químicas, tecnologia de alimentos, higiene, microbiologia e controle de 

qualidade.  
- Técnica Dietética: planejamento e aquisição de gêneros alimentícios, pré-preparo e preparo.  
- Administração de Serviços de Alimentação e Nutrição: planejamento, organização, controle e recursos 

humanos. Legislação de alimentos: boas práticas de fabricação, rotulagem, informação nutricional 
obrigatória e informação nutricional complementar.  

- Alimentos funcionais.  
- Política Nacional de Alimentação e Nutrição.  
- Legislação Profissional. 

 
Professor de Educação Física do NASF 
Específico 

- Histórico da Educação Física 
- Tendências pedagógicas da Educação Física Escolar  
- Abordagem psicomotora: Desenvolvimentista Construtivista e Crítica transformadora. 
- Corporeidade, Motricidade e Ludicidade; 
- Corpo, Educação e Sociedade; 
- Educação Física e Lazer; 
- Consciência Corporal e Consumo Corporal; 
- Jogos e Esportes: Danças Populares e Folclóricas; 
- Atividades Rítmicas Expressivas: Ginástica e Lutas; 
- Esquema Corporal: Lateralidade. Estruturação Espacial. Orientação Temporal; 
- Aspectos do Desenvolvimento Humano – Motor, Cognitivo, Afetivo e Social. 
- Parâmetros Curriculares Nacionais. 
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 
NÍVEL MÉDIO 
 
Assistente em Controle a Avaliação da Saúde da Família e Informática 
Específico 

- Relações Públicas.  
- Índice onomástico;  
- Formas de tratamento;  
- Protocolo; 
- Tramitação e arquivamento de processo e documentos;  
- Nomenclatura de atos legais; 
- Conhecimentos elementares do Sistema Operacional do Windows; 
- Word, Excel, Access, Internet. 

 
Assistente em TFD e Agendamento da Saúde da Família 
Específico 

- Protocolo; 
- Relações Públicas.  
- Qualidade no atendimento ao público;  
- Forma de atendimento ao público;  
- Assiduidade;  
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- Tramitação e arquivamento de processo e documentos;  
- Nomenclatura de atos legais; 
- Noções de informática; 

 
 
Recepcionista da Saúde da Família 
Específico 

- Qualidade no atendimento ao público;  
- Forma de atendimento ao público;  
- Princípios de hierarquia;  
- Aparência pessoal;  
- Noções de protocolo e arquivo;  
- Índice onomástico;  
- Assiduidade;  
- Disciplina na execução dos trabalhos;  
- Princípios de ética profissional;  
- Relações Humanas no trabalho;  
- Formas de tratamento;  
- Forma de atendimento ao telefone; 
- Relações Públicas.  

 
 
Técnico em Enfermagem da Saúde da Família 
Específico 

- Noções básicas de anatomia; 
- Fisiologia; 
- Farmacologia e Microbiologia; 
- Fundamentos de Enfermagem; 
- Técnicas Básicas de Enfermagem; 
- Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de informação em saúde; 
- Vigilância em Saúde, 
- Vigilância Sanitária; 
- Vigilância Epidemiológica, 
- Vigilância Ambiental; 
- Modelos Técnico-assistenciais em saúde: origens; determinações econômicas, sociais e 
- históricas. 
- Organização e administração dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: 

antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico 
situacional. 

 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
Agente Comunitária de Saúde da Família 
Específico 

- O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF;  
- O Agente Comunitário de Saúde um agente de mudanças;  
- Trabalhar em equipe;  
- Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias);  
- Territorialização (área e microárea) e epidemias;  
- O diagnóstico comunitário;  
- Planejamento;  
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- Meio Ambiente: (Água, solo e poluição);  
- Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, 

Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental);  
- Saúde Bucal; 
- Alimentação e Nutrição;  
- A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, 

Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém 
nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, 
Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, 
Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de 
Acidentes);  

- Educação em saúde.  
- Dengue. 

 
Agente de Apoio e Zeladoria da Saúde da Família 
Específico 

- O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF;  
- Trabalhar em equipe;  
- Territorialização (área e microárea) e epidemias;  
- Planejamento;  
- Meio Ambiente: (Água, solo e poluição);  
- Alimentação e Nutrição;  
- A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, 

Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém 
nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, 
Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, 
Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de 
Acidentes);  

- Educação em saúde.  
- Dengue. 

 
Telefonista da Saúde da Família 
Específico 

- Qualidade no atendimento ao público;  
- Relacionamento interpessoal; 
- Forma de atendimento ao público;  
- Postura da telefonista;  
- História do telefone;  
- DDD – DDI;  
- Códigos especiais de serviço telefônico;  
- PABX – PBX – KS;  
- Telefones de uso público; 
- Tarifação das chamadas interurbanas;  
- Serviços interativos;  
- Discagem direta a cobrar;  
- Serviços 0800 e 0300; 
- Atendimento simultâneo;  
- Consulta e conferência;  
- Transferência automática da chamada;  
- Conhecimento de teclado; 
- Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; 
- Word, Excel, Access, Internet. 
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Auxiliar de Consultório Dentário 
Específicos 
 
- Conhecimentos básicos da função de Auxiliar de Consultório Dentário (ACD); 
- Atividades privativas da ACD;  
- Controle de infecção no consultório odontológico;  
- Assepsia e antissepsia;  
- Procedimentos básicos de controle de infecção na área da saúde;  
- Procedimentos práticos de desinfecção e esterilização no consultório odontológico;  
- Psicologia – Postura da ACD;  
- Documentação odontológica;  
- Processamento de radiografias; 
- Funções complementares da ACD;  
- Quadro de tarefas;  
- Código de ética odontológica. 
- Orientação para a saúde bucal;  
- Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento;  
- Noções da rotina de um consultório dentário;  
- Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias, documentações;  
- Esterilização de materiais; 
- Limpeza e desinfecção do meio de trabalho;  
- Conhecimento de todos os instrumentos utilizados nas práticas odontológicas; 
- Materiais dentários: indicação, proporção e manipulação;  
- Preparo de bandeja;  
- Medidas de proteção individual; 
- Noções de microbiologia e parasitologia; 
- Doenças transmissíveis na prática odontológica; 
- Noções de ergonomia aplicados à odontologia; 
 
 
 

 
PORTUGUÊS 

 
Nível Superior 
 

- Sinais de pontuação; 
- Sinônimos, antônimos, homônimos, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, preposição; 
- Crase;  
- Complementos verbais e nominais, período composto por coordenação e subordinação; 
- Concordância nominal, regência verbal e nominal; 
- Análise sintática;  
- Termos essenciais da oração; 
- Figuras de linguagem, vícios de linguagem, semântica; 
- Interpretação de texto. 

 
Nível Médio 
  

- Sinais de pontuação;  
- Sinônimos, antônimos, homônimos, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, preposição;  
- Crase; 
- Complementos verbais e nominais, período composto por coordenação e subordinação; 
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- Concordância nominal, regência verbal e nominal; 
- Análise sintática;  
- Termos essenciais da oração. 
 
 

Nível Fundamental 
 

- Encontros vocálicos, encontros consonantais,  
- Dígrafo, sílaba; 
- Sinais de pontuação; 
- Sinônimos, antônimos, homônimos, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, preposição; 
- Discurso direto e indireto;  
- Linguagem coloquial e formal; 
- Sentido figurado. 

 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS E NÍVEIS) 
 

- Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais e atuais do Município, 
do Estado de Santa Catarina e do Brasil. 

- Aspectos contemporâneos da humanidade, no Brasil e no Mundo. 
- Atualidades em nível Local, Regional, Estadual, Nacional e Mundial. 
- Constituição de 1988. 

 
 

 
 
 


